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1. OttHON az erdőben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2011. az Erdők Nemzetközi Éve. Ebből az alkalomból a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület az IKEA Lakberendezési Kft.
támogatásával Budapest, Budaörs és a
vonzáskörzetükbe tartozó települések általános- és középiskolái részére pályázatot ír ki
erdőkkel, fákkal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítása témában. A
kapcsolódó dokumentumokat a www.mkne.hu honlapon találják.
A közeljövő eseményei:
•
2011. november 14. projektindító módszertani börze
•
két 5 órás képzés 2011. november 18-án (14:00-19:00), 19-én (9:00-14:00)
A
pályázattal
és
az
eseményekkel
kapcsolatban
érdeklődni
lehet
otthonazerdoben@mkne.hu e-mail címen illetve a 0620 446-7495-ös telefonszámon.
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2. „Olyan a Világ, amilyenné MI tesszük!” PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagy Terv Környezet- és Természetvédelmi Program, a Pannon GSM Zrt. támogatásával pályázatot
ír ki a Magyar Köztársaság területén működő középiskolák számára.
A pályázatokat 2011. november
palyazat@nagyterv.hu e-mail címre.

20.

(vasárnap)

éjfélig

(24:00)

várjuk

e-mailban

a

A pályázat célja
A támogatott iskolák és a vonzáskörzetükben élő fiatalok környezettudatosságra nevelésének
támogatása a Nagy Terv díjnyertes módszereivel.
Pályázat tartalma
Támogatásban részesülhetnek olyan, a pályázati célokkal összhangban lévő középiskolai tanulókból
álló (5-7 fős) csoportok, amelyek a térségükbe élő óvodások és kisiskolások kortárs környezeti
nevelését vállalják, és ehhez várnak Tőlünk segítséget a pályázaton keresztül.

Bővebben:
palyazat.html

http://nagyterv.hu/uj/nagyterv/Palyazatok/NagyTerv-palyazatok/Pannon-

3. Lapról hangra
Közösségi összefogás a Lapról hangra infokommunikációs integrációs program támogatására.
Olyan iskolák, tanulócsoportok, alkotókörök, vagy egy-egy osztály jelentkezését várják, akik
gondozásukba vennék a témát, s olyan sajtótermékekből, melyek a jövő iránti felelősséget
szolgálják, vállalnának felolvasást.
http://www.vosz-kmrsz.hu/images/2011anyagok/lh.pdf
4. Út a jövőbe – Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel
SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2011. Október 27.
Út a jövőbe – Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel
A mai naptól látogatható Magyarország első, kizárólag a világhálón elérhető – fenntartható
fejlődéssel foglalkozó – középiskolásoknak szóló oktatási segédlete. A Be Fair! Alapítvány
elsődleges célja a weboldal létrehozásával a hiánypótlás volt, ugyanis a fenntartható fejlődés
nem képezi szerves, hivatalos részét a középiskolai tananyagnak, miközben a környezeti
nevelés hangsúlyos szerepet tölt be a Nemzeti Alaptantervben (NAT).
Az Útajövőbe.eu weboldal létrehozásával a Be Fair! Alapítvány a fenntartható fejlődés
gyakorlati oktatásához kíván segítséget nyújtani a középiskolás korosztályt oktató
pedagógusoknak, szüleiknek és természetesen maguknak a diákoknak is. Oktatási
segédletként, a tankönyvek anyagát kiegészítő színes, gyakorlati példákon keresztül kívánja
közelebb hozni az emberekhez a fenntarthatóságot, a környezettudatos gondolkodásmód és
életforma szükségszerűségét.
Célunk a tanítás tanítása!
A következő évtized globális kihívásainak megfelelően kell megtanítani gondolkodni a jövő
nemzedékét. A környezeti nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a gyermekek felnőve
tudatos vásárlókká, fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó környezeti
kockázatokat, az ezzel együtt járó környezeti hasznokat vagy épp költségeket. Tudatos
vásárlóként megtanulnak takarékoskodni az anyagi javakkal, legfőképpen a pénzzel is, ami az
élet minden területén hasznukra válik. A tanulás elősegíti azt is, hogy az ember megtalálja az
egyensúlyt a rövidebb és a hosszabb távú előnyök között, és ennek megfelelően szervezze
életét, tervezzen és végrehajtson.
A fogalmi rendszer kidolgozás semmit sem ér azonban, ha mindezt nem ültetjük át a
gyakorlatba. A Be Fair! Alapítvány által megálmodott weboldal e prioritást szem előtt tartva
szinte kizárólag gyakorlati példák bemutatására szolgál. Ilyen gyakorlati megoldás, zöld ötlet
többek között az elültethető tornacipő, vagy a cirokfűből készült ehető kanál. Az eddig
elkészült és folyamatosan frissülő anyag pedig könnyen sokszorosítható adattovábbítók,
valamint az internet segítségével.
Ilyen egyszerű lenne tenni valamit közös jövőnkért, ha összefogunk? Valójában igen.
Ha elolvassa az anyagunkat, és figyelemmel kíséri a napi változásokat, reális képet alkothat
Földünk és az emberiség jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Hírlevelet tölthet le, pályázatokon

vehet részt, sőt információval, javaslattal szolgálhat, hogy elképzeléseit, ötleteit beépíthessük
a tartalomba.
A pedagógusok munkáját megkönnyítendő, az egyes témákhoz komplett kérdéssorokat
állítottunk össze, melyek segítségével a fenntartható fejlődés összefüggéseit beépíthetik az
órai anyagba, vagy házi feladatnak jelölhetik ki azok megválaszolását.
Mint minden non-profit szervezet, alapítványunk is gyűjti forrásait, ezért arra kérünk bárkit,
hogy ha tud, szíveskedjen támogatni minket. További információ a www.utajovobe.eu
Köszönjük megtisztelő figyelmét!
5. Beszámoló a Somogyvámoson megrendezett Öko-völgy Konferenciáról
A Somogyvámoson megrendezett Öko-völgy Konferencia idén is nagy sikert aratott.
A délelőtti előadásokat Vida Gábor akadémikus kezdte s arról tartott előadást, hogy három
válság együttes szorításába került az emberiség. A környezeti, gazdasági és társadalmi válság
gyökere azonban egy súlyos világnézeti válság. Amíg ezt nem kezeljük, addig nem várhatunk
igazi javulást egyik területen sem.
Az előadások után egy kerekasztal beszélgetés következett, majd pedig a Krisna-völgyben
termelt helyi alapanyagokból készült különösen finom, vegetáriánus ebédet fogyaszthattuk el.
Ebéd után egy különleges izgalmas bemutatón vehettünk részt. Az egyes helyszíneken végig
követhettük a gabona útját a vetéstől egészen a feldolgozásig. Az ökrös szántás és vetés után a
cséplést és az őrlést néztük meg. Ugyanitt megcsodáltuk az új olajprést, ami éppen
mustárolajat készített. Végül az indiai lepény (puri) sütését ki is próbálhatták a résztvevők, s
persze a végén meg is kóstolhatta mindenki amit kisütött.
A kenyérféle mellé jól esett egy kis kóstoló a helyi tehenészet tejtermékeiből (tej, tejföl, vaj),
miközben megtekinthettük a kézi tejszeparáló berendezést is.
A program végeztével mindenki egyetértett abban, hogy az önfenntartó élet a legjobb dolog a
világon :-)
Németh Péter

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

